
 
 
 

 شرح ألفية الحافظ العراقي
 

 لفضيلة الشيخ الدكتور
 عبد الكريم بن عبد اهلل اخلضري

 عضو هيئة كبار العلماء

 وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء

                           

  المكان:  تاريخ المحاضرة:

 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

  
2 

 2 شرح ألفية احلافظ العراقي

 
 بسم هللا الرحمن الرحيم

 
 ورحمة هللا وبركاتهالسالم عليكم 

 سم.
الحمد هلل رب العالمين، وصلى هللا وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد، وعلى آله وأصحابه أجمعين، 

 أما بعد:
 :-رحمه هللا تعالى-قال الحافظ 

 المنقطع والمعضل
 وسممممممممم بممممممممالمنقطع المممممممم   سممممممممق 

 
 وقيمممممممل: مممممممما لمممممممم يتصمممممممل وقممممممما :

 
 والمعضمممممممل السممممممماق  منمممممممه ا نمممممممان

 
 بممممممما والصمممممممحابا معممممممماحممممممم   الن

 

 فقممممممممم  قبمممممممممل الصمممممممممحابا بمممممممممه راو   
 

 بأنممممممممممممممه ا قممممممممممممممرب   اسممممممممممممممتعما 
 

 ومنمممممممممممه قسمممممممممممم  مممممممممممان افصممممممممممماعد  
 

 ووقمممممممع متنمممممممه علمممممممى ممممممممن تبعممممممما
 

 الحمد هلل رب العالمين، وصلى هللا وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد، وعلى آله وأصحابه أجمعين
 أما بعد:

عليه -أنهى الكالم على المرسل، وهو ما يرفعه التابعي إلى النبي  بعد أن -رحمه هللا تعالى-فيقول الناظم 
، أعقبه بالمنقطع والمعضل، ويشمل جميع االنقطاع بعمومه، وعدم االتصال الذي هو قادح من -الصالة والسالم

 "بالمنقطع ال   سق "سم أيها الطالب  "وسم بالمنقطع": -رحمه هللا تعالى-القوادح في صحة الخبر، فقال 
فالمنقطع هو ما سقط من أثناء إسناده راٍو فقط، أو  "راو  فق "يعني بالسند  "قبل الصحابا به"يعني من إسناده 

ما سقط من إسناده راٍو من أثناء إسناده، راٍو أو أكثر من راٍو في أكثر من  ،أكثر من راٍو في أكثر من موضع
إسناده من جهة الصحابي، فيخرج بذلك المرسل، موضع، فما سقط من أثناء إسناده، يخرج ما سقط من منتهى 

وما سقط من مبادئ إسناده، فيخرج بذلك المعلق، وما سقط من أثناء إسناده أكثر من راٍو على التوالي، يخرج 
بذلك المعضل، وهذا على المشهور عند أهل الحديث: أن لكل نوع من أنواع السقط اسم يخصه، فإذا رفع التابعي 

ذا بمعنى أنه فقدت الطبقة األولى من سلسلة اإلسناد، يكون مرساًل  -عليه الصالة والسالم-الخبر إلى النبي  ، وا 
 سقط من مبادئ إسناده من جهة المصنف فهو المعلق، فهو المعلق:

ن أول االسننننننننننننننننننننننننننننننننننناد حننننننننننننننننننننننننننننننننننذ   عنننننننر  امنننننننع صنننننننيقة الجننننننن م فتعليًقننننننن  وا 
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ذا سقط من أثناء إسناده راويان، أو أكثر على ال توالي، فإنه يسمى المعضل على ما سيأتي قريبا على ما تقدم، وا 

 .-إن شاء هللا تعالى-
 وسممممممممم بممممممممالمنقطع المممممممم   سممممممممق 

 
 قبممممممممل الصممممممممحابا بممممممممه راو  فقمممممممم  

 
ال فاألصل أن االنقطاع يشمل جميع أنواع السقط من السند، فالمرسل منقطع، والمعلق منقطع، والمعضل  وا 

ن كان خفي   ن كان خفي  ، والمر امنقطع، والمدلس فيه انقطاع، وا  ، هذا على القول اسل الخفي فيه انقطاع، وا 
ال فاألصل أنه كله منقطع،  المعرو  عند أهل العلم، الذي يجعل لكل نوع من أنواع االنقطاع اسما يختص به، وا 

 لهذا قال الخطيب، وابن عبد البر: المنقطع كل ما لم يتصل: "وقيل ما لم يتصل"كل أنواع السقط منقطع 
 يتصممممممممل وقمممممممما وقيممممممممل ممممممممما لممممممممم 

 
 ................................... 

يعني ابن الصالح  "وقا "من حيث المعنى اللقوي  "بأنه ا قرب"األلف هذه لإلطالق، والقائل هو ابن الصالح 
هذا من حيث المعنى اللقوي؛ ألن االتصال ضده االنقطاع، وكل ما لم يتصل سواء كان السقط    "بأنه ا قرب"
سناده، أو من أثنائه، أو من آخره بواحد، أو أكثر من واحد هذا منقطع، هذا من حيث االستعمال من أول إ

 اللقوي، األقرب من حيث المعنى اللقوي:
 بأنمممممممممممممه ا قمممممممممممممرب   اسمممممممممممممتعما   ...................................

 
؛ هذا أقرب؛ ألن الذي يقابل يعني عند أهل الحديث، من حيث اللقة، من حيث المعنى اللقوي  ""  استعما 

 االتصال االنقطاع، على أي وجه يكون هذا االنقطاع، هذا الذي يقابل:
 وقيمممممممل: ممممممممما لممممممممم يتصممممممممل وقمممممممما 

 
 بأنممممممممممه ا قممممممممممرب.................. 

 
عند أهل العلم، أما االستعمال االصطالحي عند  ااصطالحي   ""  استعما هذا األقرب من حيث المعنى اللقوي 

ن أهل العل م؛ فإنهم يخصون كل نوع من أنواع االنقطاع باسم يخصه، فإن كان من مبادئ السند فهو المعلق، وا 
ن كان من أثنائه فال يخلو إما أن يكون بواحد فهو منقطع، أو  كان من آخره من جهة الصحابي فهو المرسل، وا 

ال  ا، كاألقسام األربعة، أو خفي  اجلي   االسقط إما أن يكون ظاهرً  -اأيًض –بأكثر على التوالي، فالمعضل، وال يخلو 
يدركه إال النبهاء من الناس، الذين لهم خبرة، ودربة في هذا النوع من السقط، واإلسقاط الخفي يشمل المدلس، 

 .-إن شاء هللا تعالى-واإلرسال الخفي على ما سيأتي 
والمرسل، والمنقطع، بقي المعضل، النوع انتهينا من أنواع االنقطاع الظاهر من المعلق هذا انتهى الكالم فيه، 

 الرابع من أنواع السقط الظاهر:
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 والمعضمممممممل السممممممماق  منمممممممه ا نمممممممان
 

 ................... افصمممممممممممممممممممممممماعد   
 

، يعني لو سقط منه ثالثة؛ يكون احال أي ذهب السقوط صاعدً  اصاعدً  "ا"والمعضل الساق  منه ا نان، فصاعد  
ال ما يكون؟ معضاًل معضاًل  على أنه يشترط أن يكون هذا اإلسقاط على  نه أربعة؛ يكون معضاًل ، سقط م، وا 

ولذا يقول بعض  ؛االتوالي، ال يكون من أكثر من موضع؛ ألنه إذا كان في أكثر من موضع يكون منقطعً 
 اآلخذين عن الناظم:

 والشنننننننننننننرط فننننننننننننني سننننننننننننناقطه التنننننننننننننوالي
 

 واإلنفننننننننننننننننننننراد لننننننننننننننننننننيس باإلعضننننننننننننننننننننال 
 

، ال بد أن يكون السقوط على ال على التوالي؛ فال يسمى حينئذ معضاًل  يعني إذا سقط من أثنائه أكثر من واحد
التوالي، والمعضل اسم مفعول من اإلعضال، فالمعضل عندهم هو المستقلق الشديد من قولهم: أعضله المرض، 
وأعياه، وأعج ه، وضاقت به حيلته، فهو معضل، وعضيل، ومستقلق شديد، وذلكم ألن الراوي الذي اسقط من 

 ا، لو كان الساقط واحدً اسناد أكثر من راٍو يصعب الوقو  على من أسقط، بخال  ما لو كان الساقط واحدً اإل
في شيوخ من ذكر، وفي  -اأيًض –نستطيع أن نعر  هذا الواحد، بمعنى أننا نبحث في طرق الحديث، ونبحث 
من روي عنه فالن نعم، فيقلب  تالميذ من وجد في اإلسناد، فإذا اتفق أن من شيخ من روى فالن، ومن تالميذ

على الظن أن هذا هو الساقط، إضافة إلى الطرق األخرى، فبهذه الطريقة نستطيع أن نحدد، ونصل إلى الساقط، 
أما إذا كان الساقط أكثر من واحد؛ فإنه يصعب الوقو  عليه؛ ألننا إذا بحثنا في الموجود نحتاج إلى أن نبحث 

ذا ب حثنا في الطبقة األولى ممن نسب إليه الخبر قبل الساقط؛ نحتاج إلى معرفة في شيوخه، وشيوخ شيوخه، وا 
، أعضله ولذا سموه معضاًل  ؛تالميذه، وتالميذ تالميذه، وحينئٍذ يصعب علينا التحديد لمن سقط في اإلسناد

 الراوي، وضيق أمره، وشدد فيه بحيث يصعب الوقو  على من أسقط:
 والمعضمممممممل السممممممماق  منمممممممه ا نمممممممان

 
 ................... افصمممممممممممممممممممممممماعد   

 
 وعرفنا أنه ال بد أن يكون على التوالي:

 والشنننننننننننننرط فننننننننننننني سننننننننننننناقطه التنننننننننننننوالي
 

 واإلنفننننننننننننننننننننراد لننننننننننننننننننننيس باإلعضننننننننننننننننننننال 
 

وهذا القسم ذكره الحاكم أبو عبد هللا، هذا القسم الثاني ذكره الحاكم، وقال: منه نوع خاص، وهو  "ومنه قسم  ان"
عليه الصالة -مضافا إلى النبي  ، ويثبت من طرق أخرى متصاًل عليه اأن يروى الخبر عن التابعي موقوفً 

، وهم يقولون: هذا باستحقاق -عليه الصالة والسالم-فيكون حينئذ الراوي أسقط الصحابي، والنبي  ،-والسالم
عليه الصالة -اسم اإلعضال أولى؛ ألنه إذا أوقفه على التابعي، وحذ  الصحابي، فكأنه حذ  اثنين: النبي 

 ولذا يقول: ؛والصحابي  ،-موالسال
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................................... 
 حممممممم   النبممممممما والصمممممممحابا معممممممما

 

 ............ ومنمممممممممه قسمممممممممم  مممممممممان 
 ووقمممممممع متنمممممممه علمممممممى ممممممممن تبعممممممما

 
، -عليه الصالة والسالم-لكن متى نعر  أن هذا معضل؟ وأنه سقط منه النبي  "ووقع متنه على من تبعا"

، مسند من طريق -عليه الصالة والسالم-ريق أخرى، مضا  إلى النبي والصحابي؟ نعر  إذا جاء من ط
، ونعر  بهذا أنه سقط منه اثنان، فهو باستحقاق اسم -عليه الصالة والسالم-صحابي يرويه عن النبي 

 اإلعضال أولى، كما يقول أهل العلم، نعم؟
 طالب:......

عليه الصالة -عرفنا أنه أسقط الصحابي، والنبي إذا وجدا من طريق آخر، يعني إذا ثبت الخبر من طريق آخر 
ذا لم يرد من طريق آخر، فال يخلو: إما أن يكون مما للرأي واالجتهاد فيه مجال، فهذا يمكن -والسالم ، وا 

ذا لم يكن للرأي واالجتهاد فيه مجال؛ عرفنا أنه له حكم الرفع مما تقدم، اإضافته إلى التابعي، فيكون مقطوعً  ، وا 
 رسل، نعم.إال أنه م
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 العنعنة

 وصمممممممممممممححوا وصمممممممممممممل معمممممممممممممنعن سممممممممممممملم
 

 وبعضمممممممممممممجم حكمممممممممممممى  بممممممممممممم ا  جماعممممممممممممما
 

 وقيمممممممممممممممل: ي مممممممممممممممتر  الكمممممممممممممممن تعاصمممممممممممممممر  
 

 خممممممممممممممم  عنمممممممممممممممهبا  معرفمممممممممممممممة المممممممممممممممراو  
 

 منقطمممممممممممممممع حتمممممممممممممممى يبمممممممممممممممين الوصمممممممممممممممل
 

 البرديجممممممممممممما سمممممممممممممووا وللقطمممممممممممممع نحممممممممممممما
 

 ابممممممممممممممن  مممممممممممممميبه قممممممممممممممال: وم لممممممممممممممه رأ 
 

 قلمممممممممممن: الصمممممممممممواب أن ممممممممممممن أدرك مممممممممممما
 

 يحكمممممممممممممم لمممممممممممممه بالوصمممممممممممممل كي مممممممممممممما رو  
 

 مممممممممد بممممممممن حنبمممممممملوممممممممما حكمممممممما عممممممممن أح
 

 عممممممممن فمممممممما  ا المممممممم من وك ممممممممر اسممممممممتعمال
 

 مممممممممممن دلسممممممممممة  راويممممممممممه  واللقمممممممممما علممممممممممم 
 

   اجتماعمممممممممممممما ممممممممممممممر  ومسمممممممممممممملم لممممممممممممممم ي
 

 طممممممممممممول صممممممممممممحابة وبعضممممممممممممجم  ممممممممممممر 
 

 وقيمممممممممممممل: كمممممممممممممل مممممممممممممما أتانممممممممممممما منمممممممممممممه
 

مممممممممممم "عممممممممممممن"حكممممممممممممم  "أن  "وحكممممممممممممم   ل  فالج 
 

 حتممممممممى يبممممممممين الوصممممممممل  فمممممممما التخممممممممري 
 

 كممممممممممم ا لمممممممممممه ولمممممممممممم يصممممممممممموب صممممممممممموبه
 

 رواه بال مممممممممممممممممممر   الممممممممممممممممممم   تقمممممممممممممممممممدما
 

 افسمممممممممممو  "أن  "أو بمممممممممممم "عمممممممممممن" قال أو"بمممممممممممم
 

 علممممممممممممممى  ا نمممممممممممممم ل وقممممممممممممممول يعقمممممممممممممموب
 

  جممممممممممما ة وقمممممممممممو بوصمممممممممممل مممممممممممما قممممممممممممن
 

الكالم على االنقطاع الظاهر؛ ذكر مما فيه الخال  بين أهل العلم؛ هل هو  -رحمه هللا تعالى-الناظم  ىلما أنه 
بلفنن  عننن مننن متصننل أو منقطننع؟ فمننا يننروى بالعنعنننة، وهنني مصنندر عنننعن الحننديث إذا رواه بلفنن   عننن ، إذا رواه 

غير بيان للتحديث، واإلخبار، والسماع، العنعنة ومنا فني حكمهنا منن السنند المنونن، أو الموننأن، والرواينة بصنيقة 
  قال ، الرواية بصيقة  قال  تقدم الحديث فيها:

 ............... أمننننننننننننننننننننننننننننا الننننننننننننننننننننننننننننذي
 

 لشننننننننننننننننيخه عنننننننننننننننن ا بننننننننننننننننن قال  فكننننننننننننننننذي 
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 عنعننننننننننننننننننننننننة كخبنننننننننننننننننننننننر المعننننننننننننننننننننننننا  
 

 ال تصنننننننننننل البنننننننننننن حننننننننننن م المخنننننننننننالف
 

والعنعننة منا جناء الكنالم  "أما ال   ل يخه بم "قال" فكم   عنعنمة"ألصل أن يأتي بالسند المعنعن قبل هذا الكالم ا
فيها، األصل أن يكون الكالم عن الرواية بصيقة  قال  متأخر عن هذا الفصل الذي فيه العنعنة؛ ألنه أحال على 

 ابق ال إلى الحق، يعني معرفة األبيات األولى:العنعنة، ولما تأتي بعد، واألصل أن تكون اإلحالة إلى س
 ............... أمننننننننننننننننننننننننننننا الننننننننننننننننننننننننننننذي

 
 لشننننننننننننننننيخه عنننننننننننننننن ا بننننننننننننننننن قال  فكننننننننننننننننذي 

 
ال فالطالنب سننو  ينتظنر فني معرفنة  قنال  حتننى "عنعنمة" ، نعنم األصنل أن تكنون متننأخرة؛ لتحينل علنى منا تقندم، وا 

 يسمع ما في العنعنة من أحكام؛ لكي يحال على أمر يمكن إدراكه.
 يعني أهل الحديث:  "وصححوا": -رحمه هللا تعالى-الناظم يقول 

 ........... وصمممممممل معمممممممنعن سممممممملم
 

مممممممم  اوبعضممممممممجم حكممممممممى بمممممممم ا  جماع 
 

 مممممممن دلسممممممة راويممممممه واللقمممممما علممممممم 
 

................................... 
 

، أن يسننلم يعنني السننند المعنننعن يحكنم لننه باالتصننال بشننرطين: الشنرط األول: أن يسننلم الننراوي منن وصننمة التنندليس
ال منننن الننرواة منننن وصنننف  الننراوي منننن وصننمة التننندليس، والمنننراد بالتنندليس التننندليس النننذي لننم يحتملنننه أهننل العلنننم، وا 

، فهنذا ال ينوثر، أو إلمنامتهم بجاننب منا دلسنوا، اجند   ابالتدليس، لكن احتمل األئمة تدليسه؛ إما لكنون تدليسنهم ننادرً 
ذلنك أهننل العلنم كننابن حجننر وغينره، فننإذا سننلم النراوي مننن وصننمة فمثنل هننذا يحتمنل األئمننة تدليسننه، كمنا نننص علننى 

 التدليس، واللقاء بين الراوي، ومن روى عنه علم بهذين الشرطين:
 وبعضممممممممجم حكممممممممى بمممممممم ا  جممممممممما 

 
 ................................... 

ا القننول لهننذين هننذان الشننرطان عرفننا عننن علنني بننن المننديني واإلمننام البخنناري، وكتننب أهننل العلننم طافحننة بنسننبة هننذ
 ، وابن عبد البر كاد أن يسوق اإلجماع على هذا:ااإلمامين، وبعضهم يحكي على هذا إجماعً 

 ومسممممممممملم لمممممممممم ي مممممممممر  اجتمممممممممما   ...................................
 

لم فالقول المعرو  المستفيض نسبته إلى اإلمام البخاري، وعلى بن المديني: اشتراط اللقاء، ولنو منرة واحندة، ومسن
 يكتفي بمعاصرة مع إمكان اللقاء:

................................... 
 ........... الكمممممممممممممممممممن تعاصمممممممممممممممممممر  

 ومسممممممممملم لمممممممممم ي مممممممممر  اجتمممممممممما  
................................... 
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مكنان اللقناء،  فني في مذهب اإلمامين، اإلمام البخاري اشتراط اللقاء، ومذهب اإلمنام مسنلم االكتفناء بالمعاصنرة، وا 

هننذا المنننذهب معركنننة قديمننة وحديثنننة، وال شنننك أن االحتيننناط فنني قنننول البخننناري، وفينننه احتينناط للسننننة، وقنننول مسنننلم 
عننند أهننل العلننم، وجننرى عليننه العمننل عننند جمهننورهم، ال يعننني أن اإلمننام البخنناري يشننترط لشنندة  -اأيًضنن–مصننح  

، أن المذهب الثاني ليس بصحي ، اإلمنام على ما يقول أهل العلم اتحريه، واحتياطه اللقاء في صحيحه، أو مطلقً 
، وقنال: إننه قنول مبتندع، مختنرع، سناقط ابالًقن اشنع على منن اشنترط اللقناء، شننع تشننيعً  -رحمه هللا تعالى-مسلم 

من القول، ويوجد من يكتب في هذه المسنألة، وينفني اشنتراط اللقناء عنن اإلمنام البخناري، وعنن علني بنن المنديني، 
فني هنذه المسنألة يقنول: يسنتحيل أن يقنول مثنل هنذا الكنالم فني  -رحمنه هللا تعنالى-ام مسنلم الذي يسمع كنالم اإلمن

كنالم اإلمنام مسنلم شنديد، وأطنال الكنالم  حق شيخه اإلمام البخاري الذي لواله لما ذهب مسلم وال جاء، يعنني منثاًل 
هننل عصننرنا فنني تصننحي  فنني االحتجنناج بالحننديث بالسننند المعنننعن، يقننول: وقنند تكلننم بعننض منتحلنني الحننديث مننن أ 

 .اصحيحً  ا، ومذهبً امتينً  الكان رأيً  ااألسانيد، وتسقيمها بقوٍل لو ضربنا عن حكايته وذكر فساده صفحً 
هل يمكن أن يقول مسلم في حق اإلمام البخاري، أو في حق علي بن المديني مثل هذا الكنالم؟ مسنتحيل، يقنول: 

، واإلمام على بن المديني منن منتحلني الحنديث؟ أو هنم أهنل وقد تكلم بعض منتحلي الحديث! هل اإلمام البخاري 
الحننديث؟! وهننم أهننل الصنننعة، يقننول: وقنند تكلننم بعننض منتحلنني الحننديث مننن أهننالي عصننرنا فنني تصننحي  األسننانيد 
–وتقسننيمها، قنند يقننول قائننل: هننو ال يقصنند ال علنني بننن المننديني، وال البخنناري؛ ألنننه لننم يطلننع علننى قولهمننا، وهننذا 

أنه ال لم يطلع على قولهما، اطلع على قولهما، وذكر هذا الكالم:  بقول لو ضنربنا عنن حكايتنه  ابعيد جد   -اأيًض 
خمننال اصننحيحً  ا، ومننذهبً امتيًننن الكننان رأًينن اوذكننر فسنناده صننفحً  ، إذا اإلعننراض عننن القننول المطرننرح أحننرى؛ إلماتتننه وا 

تخوفنننا مننن شننرور العواقننب، واغتننرار الجهلننة للجهننال عليننه، غيننر أنننا لمننا  اذكننر قائلننه، وأجنندر أال يكننون ذلننك تنبيًهنن
سننراعهم إلننى اعتقنناد خطننأ المخطئننين، واألقننوال السنناقطة عننند العلمنناء رأينننا الكشننف عننن فسنناد  بمحنندثات األمننور، وا 

 .-إن شاء هللا تعالى-قوله، ورد مقالته بقدر ما يليق بها من الرد أجدى على األنام، وأحمد للعاقبة 
الكالم على الحكاية عن قوله واإلخبنار عنن سنوء رويتنه أن كنل إسنناد لحنديث فينه فنالن  و عم القائل الذي افتتحنا

عن فالن، وقد أحاط العلم بأنهما قد كانا في عصر واحد، وجائ  أن يكنون الحنديث النذي روى النراوي عمنن روى 
ن روى عنننه قنند عنننه أنننه قنند سننمعه منننه  يعننني مننع إمكننان اللقنناء  وجننائ  أن يكننون الحننديث الننذي روى الننراوي عمنن

، ولننم نجنند فنني شننيٍء مننن الروايننات أنهمننا التقيننا قننط، أو انننه ال نعلننم لننه منننه سننماعً أسننمعه منننه، وشننافهه بننه، غيننر 
تشافها بحديث أن الحجة ال تقوم عنده بكل خبر جناء هنذا المجنيء حتنى يكنون عننده العلنم بأنهمنا قند اجتمعنا منن 

أو يرد خبر فيه بيان اجتماعهما وتالقيهمنا منرة منن دهرهمنا فمنا  ، أو تشافها بالحديث بينهما،ادهرهما مرة فصاعدً 
فإن لم يكن عنده علم ذلك، ولم تأت رواية صحيحة تخبر أن هذا الراوي عن صناحبه قند لقينه منرة، وسنمع  ،فوقها

حتنى  ا؛ لم يكن في نقله الخبر عمن روى عنه ذلك، واألمر كما وصنفنا حجنة، وكنان الخبنر عننده موقوًفنامنه شيئً 
يرد عليه سماعه منه لشيء من الحديث قل أو كثر في رواية مثل ما ورد، وهذا القول يرحمك هللا في الطعنن فني 
األسننانيد قننول مختننرع، مسننتحدث غيننر مسننبوق صنناحبه إليننه، وال مسنناعد لننه مننن أهننل العلننم عليننه، وذلننك أن القننول 
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، ا: أن كننل رجننل ثقننة روى عننن مثلننه حننديثً اديثً وحنن االشننائع المتفننق عليننه بننين أهننل العلننم باألخبننار، والروايننات قننديمً 
ن لننم يننأت فنني خبننر قننط أنهمنننا  اوجننائ  ممكننن لننه لقنناوه، والسننماع مننننه؛ لكونهمننا جميًعنن كانننا فنني عصننر واحننند، وا 

اجتمعا، وال تشافها بكالم؛ فالرواية ثابتة، والحجة بهنا ال منة إال أن يكنون هنناك داللنة بيننة أن هنذا النراوي لنم يلنق 
 ا، فأمننا واألمننر مننبهم علننى اإلمكننان الننذي فسننرنا، فالروايننة علننى السننماع أبنندً او لننم يسننمع منننه شننيئً مننن روى عنننه، أ

الداللنة التني بيننا، فيقنال لمخترعني هنذا القنول النذي وصنفنا مقالتنه وللنذاب عننه: قند أعطينت فني جملنة  ن حتى تكو 
فينه الشنرط بعند، فقلنت: حتنى نعلنم  قولك: أن خبنر الواحند الثقنة عنن الواحند الثقنة حجنة يلن م بنه العمنل، ثنم أدخلنت

ال فهلنم ا، أو سمع منه شيئً اأنهما قد التقيا مرًة فصاعدً  ؛ فهل تجد هذا الشرط الذي اشنترطه عنن أحند يلن م قولنه؟ وا 
 ،دليننل علننى مننا  عمننت، فننإن ادعننى قننول أحنند مننن علمنناء السننلف بمننا  عننم مننن إدخننال الشننريطة فنني تثبيننت الخبننر

ن هنو ادعنى فيمنا  عنم دلنياًل ه إال إيجناده سنبياًل طولب به، ولنن يجند هنو، وال غينر  يحنت  بنه؛ قينل لنه: ومنا ذاك  ، وا 
يروي أحدهم عن اآلخر، ولما يعاينه، وال سنمع مننه  اوحديثً  االدليل؟ فإن قال: قلته؛ ألن وجدت رواة األخبار قديمً 

اع، والمرسل من الروايات في قط، فلما رأيتهم استجا وا رواية الحديث بينهم هكذا على اإلرسال من غير سم اشيئً 
 أصل قولنا، وقول أهل العلم باألخبار ليس بحجة  هذا تقدم الحديث عنه:

 ومسننننننننننننلم صنننننننننننندر الكتنننننننننننناب أصننننننننننننله
 

 ................................... 

 والمرسل من الروايات في أصل قولنا، وقول أهل العلم باألخبار ليس بحجنة، احتجنت لمنا وصنفت منن العلنة إلنى 
عننن سننماع راوي كننل خبننر عننن راويننه، فننإذا أنننا هجمننت علننى سننماعه منننه ألدنننى شننيء؛ ثبننت عننندي بننذلك  البحننث

جميع ما يروى عنه بعد، فإن ع ب عني معرفة ذلك أوقفت الخبر، ولم يكن عندي موضع حجة إلمكان اإلرسال 
ل منك أال تثبنت  ،ل فينهفيه، فيقنال لنه: فنإن كاننت العلنة فني تضنعيفك الخبنر وتركنك االحتجناج بنه؛ إلمكنان اإلرسنا

  .حتى ترى به السماع من أوله إلى آخره  ثم أفاض في ذكر الحج  لقبول السند المعنعن امعنعنً  اإسنادً 
في حق من اشترط هذا الشرط، ومن نفى أن اإلمام البخاري يقول هذا الشرط، أو  اهذا الكالم ال شك أنه قوي جد  

نما هو شرط اشترطه من اخترعه ليرد به السنن، وليس من قول اإلمام البخاري، وال علي بن  على بن المديني، وا 
المديني، ويستحيل أن يقول اإلمام مسلم هذه األلفاظ في حق شيخه، وشيخ شيخه، هذه حجة من نفنى القنول عنن 

ذا؟ لما ،اإلمام البخاري، وله حج  أخرى، وكتبت فيه بعض الرسائل، أما بالنسبة لهذه الحجة فليست حقيقًة بحجة
ألن اإلمام مسلم ال يرد بذلك على البخاري الذي علم منه صدق النية، والقيرة على السنة، وكون البخاري يشنترط 
هننذا؛ ليكننون مننا يصننححه مننن الحننديث يكننون فنني أعلننى درجننات الصننحي ، وال يعننني أن غيننر مننا صننححه البخنناري 

رضنني هللا تعننالى -عمننر بننن الخطنناب  لننيس بصننحي ، ونظيننر ذلننك، نظيننر احتينناط اإلمننام البخنناري للسنننن احتينناط
علينه -للسنة، حينما رد خبر أبي موسى في االستئذان، وقاله له حتى يشهد لك من سمع الخبر منن النبني  -عنه

 ؛يرد خبر الواحند؟ أو يحتناط للسننة؟! يحتناط للسننة -رضي هللا عنه-؛ فهل معنى هذا أن عمر -الصالة والسالم
رضنني هللا -الننراوي الواحنند ممننن تقننوم بننه الحجننة، تشننبث بمننا ثبننت عننن عمننر  ولننذا اإلجمنناع قننائم علننى قبننول خبننر

 -رضنني هللا تعننالى عنننه-روا هننذا المننأثور عننن عمننر يننفنني خبننر االسننتئذان، تشننبث بننه المعت لننة وج -تعننالى عنننه
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لخدمة مذهبهم في رد السننن، التني تلن مهم بننقض منا ذهبنوا إلينه منن البندع، وقنرر ذلنك أبنو الحسنين البصنري فني 
بننه، كالمعتمنند، والجبننائي، وغيرهمننا مننن أئمننة المعت لننة، قننرروا هننذا فنني كتننبهم، واحتجننوا بصنننيع عمننر، ونحننن إذا كت

رددنا على هوالء، وشددنا النكير عليهم؛ هل معنى هذا أننا نرد على عمر؟ أو نحمل صنيع عمر على االحتيناط 
لنرد  -رضني هللا تعنالى عننه-موقنف منن عمنر للسنة والقيرة على السننة، وننرد علنى مبتندع يريند أن يسنتقل هنذا ال

ذا رددنا على من يستقل أقوال أهل العلم، وهفوات أهل العلم، و الت أهل العلنم فني نصنرة منا ينذهب إلينه  السنة؟ وا 
مننن إشنناعة للشننبهات، أو للشننهوات، فإننننا نننرد علننى هننذا المقننرض، ونقلنن  القننول عليننه، ولننيس معنننى هننذا أننننا نننرد 

الذي مأجور؛ سواء أصاب أو أخطأ، ال يعني هنذا، فنإذا رددننا علنى أبني الحسنين البصنري،  على اإلمام المجتهد،
بحنال منن األحنوال؛ ألن عمنر  -رضني هللا تعنالى عننه-أو على غيره من أئمة االعت ال، فإنننا ال ننرد علنى عمنر 

قضايا يقبل خبر الواحد، القيرة على السنة، أما في سائر ال :الباعث على ما ذهب إليه، وما قرره في هذه القضية
، وعنر  منن حالنه كمنا فني الصنحي  أننه -علينه الصنالة والسنالم-وما عر  أنه رد من أخبنره بحنديث عنن النبني 

 احنديثً  -علينه الصنالة والسنالم-كان يتنناوب النن ول إلنى المديننة منع جنار لنه منن األنصنار، فنإذا سنمع منن النبني 
ذا سنمع األنصناري منن النبني بلقنه عمنر، وهنذه الجنادة متبعنة، عمننر  -علينه الصننالة والسنالم- بلقنه األنصناري، وا 

؛ -علينه الصنالة والسنالم-سنمعه منن النبني  اأراد أن يحتاط لهذه السنة بخصوصها، فطلب منع أبني موسنى شناهدً 
بطنال السننن، فإنننا  فاستقله المعت لة، فإذا رددنا على المعت لة النذين نعنر  منن هندفهم ومنن قصندهم رد السننن، وا 

نرد على عمنر بنن الخطناب، ونظينر ذلنك منن اسنتقل كنالم اإلمنام البخناري لنرد جملنة منن السننة، يعنني اسنتقل ال 
حبه مختننرع ومبتنندع، هننل ااحتيناط اإلمننام البخنناري لنصننر مذهبننه فنني رد جمننل مننن السنننن؛ ألنننه قننول مختننرع، وصنن

حالنه أننه يريند أن يجينر منا  لكن يمكن أن يقال في شخص عرفنا منن ،يمكن أن يقال: هذا في البخاري؟ ال يمكن
ذكنر عنن اإلمنام البخناري؛ لنصنرة مذهبنه فني إبطنال السننن، فننحن إذا رددننا علنى هنذا المختنرع، ورددننا علنى هننذا 
المبتنندع، ورد اإلمننام مسننلم، وشنندد علننى هننذا الرجننل؛ ال يعننني أنننه يننرد علننى شننيخه فنني مقالتننه التنني الهنند  منهننا 

لنيس معنناه أننه منا يلن م  -السنيما أهنل الحنديث-عند أهنل العلنم لنيس معنناه والقصد منها االحتياط للسنة، والشرط 
العندم، حينمننا نقنول: إن شنرط البخنناري  همنن عدمنه العندم، الشننرط عنند أهنل الحنديث لننيس معنناه منا يلنن م منن عدمن

معننى كذا، وشرط مسلم كذا؛ هل معناه أن شرط مسلم إذا وجد اللقاء أنه ال يخرج الحديث؟ هنل معنناه هنذا؟ وهنل 
إذا قلنننا: إن شننرط اإلمننام الترمننذي أنننه يخننرج للضننعفاء، وقنند خننرج لمننتهم، بننل خننرج لوضنناع كننذاب، أنننه يلتنن م هننذا 

المشروط؟ ال، شرط اإلمنام فني كتابنه منا يوجند فني كتابنه، وال يلن م مننه  دالشرط، بمعنى أنه لو فقد هذا الشرط؛ فق
أنننه ينتفنني المشننروط عننند انتفنناء هننذا الشننرط، يعننني حينمننا يقسننم الحننا مي الننرواة إلننى طبقننات، ويقننول الننرواة خمننس 

ري، طبقننات، الطبقننة األولننى: مننن عننر  بننالحف ، والضننبط، واإلتقننان، مننع مال مننة الشننيوخ، يقننول: هننذا شننرط البخننا
الثانيننة: مننن عرفننوا بننالحف ، والضننبط، واإلتقننان مننع خفننة مال مننة الشننيوخ، وهننذه ينتقنني منهننا البخنناري، وهنني شننرط 
مسننلم، الثالثننة: مننن عننر  بمال مننة الشننيوخ مننع أنننه مننس بضننرب مننن التجننري  الخفيننف، وهنني شننرط أبنني داوود، 

جنري  الخفينف منع عندم مال منة الشنيوخ، والنسائي، وينتقي منهنا مسنلم، والطبقنة الرابعنة: منن مسنوا بضنرب منن الت
أن  ن، هنذه شنروط األئمنة عننده، لكنن هنل يعنني منثاًل يوهي شرط الترمذي، والخامسة: نفر من الضعفاء والمجهنول
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النسائي ما يخرج للثقات؟ ما يخرج إال لهذا النوع؟ ال، المقصود أنه يوجد في كتابه منن هنذا الننوع، ويوجند منا هنو 
رحمه هللا -اب مسلم من اكتفي فيه بالمعاصرة، ويوجد من هم أعلى منه، اإلمام البخاري أعلى منه، ويوجد في كت

ولنذلك قندم علنى غينره، وال يعنني  ؛اشترط في كتابه أقوى الشروط، وتحرى في الرواة أكثر من تحري غينره -تعالى
ط مسننلم، ال يبحثننون عننن هنذا أنننه عننند التطبيننق..، األئمنة العلمنناء كلهننم، أو جلهننم عنند التطبيننق يطبقننون علننى شنر 

 لقي  أو  ما لقي ، المقصود أن الشروط متوافرة إال منن شندد مثنل اإلمنام البخناري، ورأى أننه ال ينقنل إال عنن منن 
احننت ، وألنن م القائننل بننأن هننناك أحاديننث ال تننروى إال  -رحمننه هللا تعننالى-ثبننت لقنناوه عمننن روى عنننه، اإلمننام مسننلم 
 معنعنننة ذكننر أحاديننث أربعننة، أو خمسننة، لكنننه فنني كتابننه خرجهننا بصننيقة معنعنننة، مننا توجنند علننى وجننه األرض إال

َنن األْبنَين، والمنورد األمعنن فني المحاكمنة بنين ، اسمه  السر االتحديث، وأشار إليها ابن رشيد في كتاب له نفيس جد  
ويثبنت أن  ،قنةاإلمامين في السند المعنعن  هذا هو الكتناب، منن أنفنس منا كتنب فني المسنألة، ويندل علنى خبنرة ود

البخنناري يشننترط اللقنناء، وغيننره مننن األئمننة كننل أهننل العلننم الننذين جنناءوا مننن بعنند البخنناري ومسننلم ينقلننون هننذا الننرأي 
بأن مسلم ينسب هذا القول لمخترع، وقول مخترع، ويرد بقوة، وهذا قول باطنل، وال  اعنه، ثم يأتي من يأتي محتج  

أن ينتهم البخناري  ان أن يواجه اإلمام البخاري بمثل هذا، وحاشا مسلمً يمكن أن يقال مثل هذا، نقول: نعم، ال يمك
بمثل هذا، فالذي يحتاط ال يالم، والذي يتورع عن بعض األشياء، يعنني فني حياتننا العادينة، يأكنل منن أوسناط منا 
ا يوكل، يسكن من أوساط المساكن، ويركب من أوساط المراكب، ويتنورع عنن كثينر منن المباحنات؛ هنل معننى هنذ
أننا نقول: إنه يحرم المباحات؟ ال يمكن أن نقول: إنه يحرم المباحات، وال يمكن أن ننرد علينه بأننه يحنرم منا أحنل 

يَنَة ّللاه {هللا:  َم    نما [( سورة األعرا 23)] }ق ْل َمْن َحر  حتاط لنفسه، واألمنر ال يعندوه، ا، ال يمكن أن نقول هذا، وا 
اط محنننل مننندح، ومحنننل تقننندير منننن الجمينننع، ومسنننلم يحتنننرم البخننناري ويقننندر ويمننندح بهنننذا، فأهنننل التحنننري واالحتيننن

البخاري، ويرى له احتياطه، وتقديره، وتشديده في نقد الرجال، وانتقاء المتون واألسانيد، وال يعني أننه إذا شندد فني 
ا الكنالم فني مقدمة صحيحه أنه يرد عليه بهذا الكالم؛ إنما يرد على منن يجينر مثنل هنذا الكنالم، ويسنتقل مثنل هنذ

رد السنن، نظير ما نظرنا به في احتياط عمر للسنة، واستقالل المعت لة لهذا االحتيناط، قند يحتناط إمنام منن أئمنة 
، لكن هذا الشيء له ال م، لكنه ال يلت م بهذا الال م، أو غاب عنه االمسلمين في عصرنا هذا، يحتاط، ويقرر شيئً 

اختيار هذا القول هو القيرة على الدين، واالحتياط ألديان الناس، ثم يأتي من الال م، فلم يلت م به، والدافع له إلى 
يستقل هذا القول بإثارة الال م، ويريد أن يستقل هذا الال م لما ينصر به منا ينذهب إلينه، فمثنل هنذا ننرد علينه، وال 

يقننول:  بنناب  -عننالىرحمننه هللا ت-نننرد علننى اإلمننام الننذي عرفنننا مننن هدفننه وقصننده نصننر الحننق، فنني كننالم النننووي 
 اصحة االحتجاج بالحديث المعنعن إذا أمكن لقناء المعنعننين، ولنم يكنن فنيهم مندلس  حاصنل هنذا البناب أن مسنلمً 

علننى أن المعنننعن، وهننو الننذي فيننه  فننالن عننن فننالن  محمننول علننى االتصننال،  اوحننديثً  اإجمنناع العلمنناء قننديمً  ىادعنن
، يعني مع بنراءتهم منن التندليس، ونقنل مسنلم عنن ابعضهم بعًض  والسماع إذا أمكن لقاء من أضيفت العنعنة إليهم

بعض أهل عصره أنه قال: ال تقوم الحجة بها، وال يحمل على االتصال حتى يثبت أنهما التقينا فني عمرهمنا منرة، 
فأكثر، وال يكفي إمكان تالقيهما، قال مسلم: وهذا قنول سناقط مختنرع مسنتحدث، لنم يسنبق قائلنه إلينه، وال مسناعده 

ن القول به بدعة باطلة، وأطنب مسنلم م فني الشنناعة علنى قائلنه، واحنت  مسنلم  -رحمنه هللا-ن أهل العلم عليه، وا 
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بكننالم مختصننره:  أن المعنننعن عننند أهننل العلننم محمننول علننى االتصننال إذا ثبننت التالقنني مننع احتمننال  -رحمننه هللا-
كننره المحققننون، وقننالوا: هننذا الننذي صننار إليننه اإلرسننال، وكننذا إذا أمكننن التالقنني، وهننذا الننذي صننار إليننه مسننلم قنند أن

ضننعيف، والننذي رده هننو المختننار الصننحي ، الننذي عليننه أئمننة الفننن: علنني بننن المننديني، والبخنناري، وغيرهمننا، و اد 
  وقننند  اد -رحمنننه هللا تعنننالى-جماعنننة منننن المتنننأخرين  كمنننا سنننيأتي فننني األقنننوال التننني أشنننار إليهنننا الحننناف  العراقننني 

، و اد أبو المظفر السمعاني الفقينه ابينً  اى هذا، فاشترط القابسي أن يكون قد أدركه إدراكً جماعة من المتأخرين عل
الشافعي، فاشترط طول الصحبة بينهمنا، و اد أبنو عمنر النداني المقنرئ، فاشنترط معرفتنه بالرواينة عننه، ودلينل هنذا 

عننعن عنند ثبننوت التالقني إنمنا حمننل المنذهب المختنار النذي ذهننب إلينه ابنن المنديني، والبخنناري، وموافقوهمنا أن الم
علننى االتصننال؛ ألن الظنناهر ممننن لننيس بمنندلس أنننه ال يطلننق ذلننك إال علننى السننماع، ثننم االسننتقراء ينندل عليننه، ثننم 

ولهذا رددننا رواينة المندلس، فنإذ ثبنت التالقني غلنب علنى  ؛عادتهم أنهم ال يطلقون ذلك إال فيما سمعوه إال المدلس
فيما إذا أمكن التالقي، ولم  اعلى غلبة الظن، فاكتفينا به، وليس هذا المعنى موجودً الظن االتصال، والباب مبني 

يثبننت، فإنننه ال يقلننب علننى الظننن االتصننال، فننال  يجننو  الحمننل علننى االتصننال، ويصننير كننالمجهول، فننإن روايتننه 
 بل للشك في حاله، وهللا أعلم. ،مردودة ال للقطع بكذبه أو ضعفه

: )فيقال لمخترعي هذا القول: قد أعطينت فني جملنة قولنك: أن الخبنر الواحند الثقنة -هللارحمه -ثم قال:  قال مسلم 
على القاعدة العظيمة التي يبنى عليها معظم أحكنام  اتنبيهً  -رحمه هللا-حجة يل م العمل به( هذا الذي قاله مسلم 

رحمهنم -وقند أطننب العلمناء  .هناالشرع، وهي: وجوب العمل بخبر الواحند، فينبقني االهتمنام بهنا، واالعتنناء بتحقيق
يضنناحه -هللا ، وأفردهننا جماعننة مننن السننلف بالتصنننيف، واعتنننى بهننا أئمننة المحنندثين وأصننول افنني االحتجنناج لهننا وا 

، وقننند تقننررت أدلتهنننا النقليننة والعقلينننة فنني كتنننب -رحمننه هللا-الفقننه، وأول مننن بلقننننا تصنننفيه فيهنننا اإلمننام الشنننافعي 
ها..  ثم ذكر األدلة على وجوب العمل بخبر الواحند، يقنول:  ..وأمنا خبنر الواحند من اأصول الفقه، ونذكر هنا طرفً 

فهو ما لم يوجد فيه شرط التواتر..  إلى آخره، ثم قنال:  ..وذهبنت القدرينة والرافضنة وبعنض أهنل الظناهر إلنى أننه 
دلينل الشنرع، وذهبنت ال يجب العمل به، ثم منهم من يقول: منع من العمل به دليل العقل، ومنهم من يقول: مننع 

طائفة إلى أنه يجب العمل به من جهة دليل العقل، وقال الجبائي من المعت لة: ال يجب العمل إال بما رواه اثننان 
عننن اثنننين، وقننال غيننره: ال يجننب العمننل إال بمننا رواه أربعننة عننن أربعننة، وذهبننت طائفننة مننن أهننل الحننديث إلننى أنننه 

الظناهر منن البناطن، وذهنب بعنض المحندثين إلنى أن اآلحناد التني فني يوجب العلم، وقال بعضهم: يوجب العلم، و 
صننحي  البخنناري، أو صننحي  مسننلم تفينند العلننم دون غيرهننا مننن اآلحنناد، وقنند قنندمنا..  إلننى آخننره، والمسننألة حقيقننة 
طويلة الذيول، لكنن ال يعنني أن اإلمنام البخناري لمنا يحتناط للسننة، واشنترط اللقناء، كنذلك شنيخه علنى بنن المنديني 
أنه ال ُيحكم بصحة الخبر إال إذا ثبت ذلك، فقول مسلم ال شك أن له اعتباره، وأن له نصيب من التطبيق العملي 

 عند أهل العلم، لكن مثل احتياط اإلمام البخاري ال يوجد.
 طالب:.....

 نفسه ما يختلفون في هذا.
 طالب: اإلمام مسلم يرد على غير البخار ؟ 
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ول اإلمننام البخنناري، مثلمننا نننرد علننى الجبننائي، وابننن حسننين البصننري الننذين اسننتقلوا نعننم يننرد علننى مبتنندع يسننتقل قنن
 احتياط عمر.

 فا ق ا القول؟  طالب: فكيع ينكر وجود سلع له أصل  
، وجود سلف يستقل هذا في نصر البدعة، أما وجود من يحتناط، فعمنر يحتناط، أننت لنو جناءك شنخص نعمين؟ أ

أحننند يلومنننك؛ ألن االحتيننناط  هللسننننة؛ يلومنننك أحننند؟! منننا يلومنننك أحننند؛ منننا فينننمنننن الثقنننات بخبنننر، وأردت أن تحتننناط 
مطلوب، ال سميا إذا وجد فني ظنر ، أو فني  منان، أو فني مكنان منن يتالعنب بالسننة، فهننا يجنب االحتيناط، فني 

ن، يقنول:  البناب األول: أعلنم أن اإلسنناد المعننعن، وهنو منا يقنال فينه: فنالن عنن فنال -رحمه هللا-كالم ابن رشيد 
المنقننول فيننه عننن  -صننلى هللا عليننه وسننلم-مثننل قولنننا: مالننك عننن ابننن شننهاب عننن أنننس بننن مالننك عننن رسننول هللا 

المتقدمين أربعة مذاهب، وحدث المتنأخرين فينه مصنطل  خنامس، فالمنذهب األول: منذهب أهنل التشنديد، وهنو أننه 
منن طرينق آخنر، وأن منا قينل فينه:  من الحديث إال منا ننص فينه علنى السنماع، أو حصنل العلنم بنه ال يعد متصاًل 

 ..حتننى  -إن شنناء هللا تعننالى-فننالن عننن فننالن، فهننو مننن قبيننل المرسننل، أو المنقطننع..  وسننيأتي ذكننره فنني النننظم 
يتبنننين اتصننناله بقينننره، حكننناه اإلمنننام أبنننو عمنننرو النصنننري الشنننهر وري، شنننهر بنننابن الصنننالح أحننند أئمنننة المتنننأخرين 

كناه فنالن عنن فنالن  عنده بعنض النناس منن قبينل المرسنل، والمنقطنع حتنى المعتمدين، ولم يسم قائلنه، ولفن :  ماح
ن قنل القائنل بنه بحينث ال يسنمى وال يعلنم، فهنو األصنل النذي كنان يقتضنيه  يتبين اتصناله بقينره، وهنذا المنذهب، وا 

منا فينه ..  يعنني غاينة ا، ال لقنة، وال عرًفناالحتياط..  هذا كالم ابنن رشنيد  ..وحجتنه أن )عنن( ال تقتضني اتصنااًل 
ن تنوهم متنوهم فيهنا ا، ال لقنة، وال عرًفنأن هذا القول منسوب عن فالن  ..وحجته أن )عن( ال تقتضي اتصنااًل  ، وا 

بالمحننل  أخننذ هننذا عننن فننالن، فاألخننذ حصننل متصنناًل  :لقننة، فإنمننا ذلننك بمحننل المجنناو ة المأخننذ عنننه، تقننول اتصننااًل 
ي عنه..  وهنذه مسنألة تنفنع فني كتنب تنراجم المحندثين، المأخوذ عنه، وليس فيها دليل على اتصال المروي بالمرو 

يعني إذا قالوا روى عن فالن وفالن، وفالن وفالن، وعنه فالن، وفالن وفالن، فهنم يحكنون الواقنع النذي وجند فني 
األسانيد، لكن هل هم يحكون في مثنل هنذا أننه ثبنت سنماعه عنن فنالن عنن فنالن! أو يحكنون الواقنع النذي وجندوه 

كتنب التني يننص فيهنا مثنل المراسنيل البنن أبني حناتم، الويبقنى مسنألة االتصنال واالنقطناع تأخنذ منن في األسانيد! 
ذا أشنكل األمنر  وغيره  ..وما علم منهم أنهم يأتون بن)عن( في موضع اإلرسال واالنقطاع، يخندم ادعناء العنر ، وا 

وكنان ينبقني لصناحب لفن  علينه، وجب أن يحكم باإلرسال؛ ألنه أدون الحاالت، فكأنه أخذ بأقل ما يص  حمنل ال
ويحتمنل أن  ،متصناًل  هألننه يحتمنل أنن ؛تبنين لمكنان االحتمناليبنل بنالتوقف حتنى  ،هذا المذهب أال يقول باإلرسنال

 ،ذلك مراده، وهو الذي نقله مسلم عن أهل هذا الذهب أنهم يقفنون الخبنر ، يعني سقط منه راٍو، ولعليكون مرساًل 
من قول هذا القائنل حتنى يتبنين اتصناله  لوحين اإلرسال فيه، وأن هذا القصد لكاوال يكون عندهم موضع حجة إلم

عننده بعننض الننناس مننن قبيننل المرسننل والمنقطننع، وكننأن فنني ربننط العجنن   :لقولننه ، ولكننن صنندر الكننالم يأبنناه؛بقيننره
قة يعننني أن كننل منننا جنناء بصننني ،بننل جمنننيعهم ،إال أن هننذا المنننذهب رفضننه جمهننور المحننندثين ،منننا ابالصنندر تنننافرً 
وهنذا النذي ال إشنكال فني أن  ،بنل جمنيعهم ،أو متوقف فيه، هذا المذهب رفضنه جمهنور المحندثين ،العنعنة مردود

وسننقمها، ويتفقنند صننحة األسننانيد ، -رحمننه هللا تعننالى-أحنند مننن أئمننة السننلف ممننا يسننتعمل األخبننار كمننا قننال مسننلم 
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 ،ن سمى معهنم ال يشنترطه وال يبحنث عننهبن الحجاج وموابن عون ومالك بن أنس وشعبة  مثل أيوب السختياني
ن هللا تعننالى أتنناح اإلجمنناع أكنن، ف، ولننم يتحصننل مننن السنننة إال الننن ر اليسننيرارط ذلننك لضنناق األمننر جنند  ولننو اشننتُ 

ينت لينت إلينه، اللوال يتلفنت ال ،المذهب المجهنول قائلنه ال يعنرج علينه ، وتوسيع علينا والحمد هلل، فهذاعصمة لذلك
 ووقنند تننولى اإلمننام أبننو عمننر  العنننق، يعننني أن العنننق ال تلننوى مننن أجننل االسننتماع إليننه، صننفحة :يننتلهننو؟ ال مننا

وقننال: إن الصننحي  والننذي عليننه العمننل أنننه مننن قبيننل  ،رد هننذا المننذهب الننذي حكنناه ،النصننري يعننني ابننن الصننالح
لننى هنن، قننال: اإلسننناد المتصننل فنني صننحي  لل لمشننترطون ا ، وأودعننهوغيننرهمالحننديث أئمننة ذا ذهننب الجمنناهير مننن وا 
 تصانيفهم وقبلوه. 

هرم ي في ، ابن خالد الرامالفاصل له :محمد بن الخالد في كتابهأبو لقائله  اهذا المذهب مبهمً  اوقد نقل أيًض 
كل من روى من  :وقال بعض المتأخرين من الفقهاء، ثم ذكره بإسناده إلى أن قال: المحدث الفاصل :كتابه

نا وال أخبرنا وال لفظة توجب سمعت وال حدثنا وال أنبأ :فلم يقل فيه ابرً خ -صلى هللا عليه وسلم-أخبار النبي 
ذا قال ،صحة الرواية إما بسماع أو بقيره مما يقوم مقامه حدثنا فالن أو أخبرنا  :فقير واجب أن يحكم بخبره، وا 

يكون بين فالن  احتمل أن ،حدثنا فالن أن فالن حدثه ولم يقم مقامه من هذه األلفاظ :فالن عن فالن ولم يقل
صلى هللا -حدثنا عن النبي  :ألنه ليس بمنكر أن يقول قائل بين فالن الثاني رجل آخر لم يسمه؛الذي حدثه و 
وقد رددنا  .إلى آخره، انتهى كالم ابن خالد ..وفالن حدثنا عن مالك والشافعي وسواء ،بكذا وكذا -عليه وسلم

ذا بان أنه قو  رين فهو مسبوق بإجماع علماء الشأن، وهللا ل لبعض الفقهاء المتأخهذا المذهب بما فيه الكفاية، وا 
 الموفق.

فالن  :أن ذكر بإسناده عن وكيع قال: قال شعبةبعد ما حكاه من اإلجماع بوقد بين ذلك أبو عمر بن عبد البر 
لقول انصر  عن هذا ا : ثم إن شعبةهو حديث، قال أبو عمر :وقال سفيان :عن فالن ليس بحديث، قال وكيع

ومن جملتهم شعبة من أنهم ال  عن العلماء الذين سمى -هللارحمه -وما نقله مسلم  :قلت ،إلى قول سفيان
ذكر أبو عمر، فقد بان أنه ال يعلم لمتقدم فيه خال  إذا جمع  اعلى رجوع شعبة كم ايتفقدون ذلك يدل أيًض 

وما  :الداني ،المقرئ  وأبو عمر وله، وقال الحاف  عن قوأن شعبة رجع  ،رواته العدالة واللقاء والبراءة من التدليس
مسندة متصلة بإجماع أهل النقل، إذا  اكان من األحاديث المعنعنة التي يقول فيها ناقلوها عن وعن فهي أيًض 

 :إال أن قوله ان لم يذكر سماعً وا   ،ولم يكن ممن عر  بالتدليس ،ابينً  اعر  أن الناقل أدرك المنقول عنه إدراكً 
 كالم عليه في ذكر المذهب الثالث.ستوفي النوس ،فيه إجمال ابينً  اإدراكً 

و وهو ما حكاه اإلمام أبو عمر  ،من مذاهب أهل التشديد إال أنه أخف من األول اوهو أيًض  :المذهب الثاني
وهذا  :أنه يشترط طول الصحبة بينهم، قلتالعنعنة فر السمعاني في المظقال: وذكر أبو  ،ابن الصالح ،صري الن

من وصمة  اوال بد مع هذا أن يكون سالمً  ،لجملة ما عند المحدث أو أكثره ابال ريب يتضمن السماع غالبً 
في كل حديث حديث  ااشتراط السماع تنصيًص في ولكنه خفف  ،وحجة هذا المذهب هي األولى بعينها ،التدليس

فالن  :لرفع بعضهم عن بعض عند قولهمرادة اهمة لالتصال من إيراد اإلسناد وا  ولوجود القرائن المف ؛لتعذر ذلك
 عن فالن مع طول الصحبة. 
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 البخاري، وشيخه أبو الحسن علي بن هو رأي كثير من المحدثين منهم اإلمام أبو عبد هللاو المذهب الثالث: 
اشتراط ثبوت السماع أو  ،هو مذهب متوسطو  ،القاضي أبو الفضل عياض وغيره وغيرهما نقل ذلك عنهم المديني
 ،وهو الذي يعضده النظر ،وهذا هو الصحي  من مذاهب المحدثين :ء في الجملة ال في حديث حديث، يقولاللقا

وما لم  ،ايعلم أنهما قد التقيا من دهرهما مرة فصاعدً  نريمتعاصتصال إال ما كان بين االفال يحمل منه على 
صريحة إذا أخبر اللفاظ األما أشبه من  أو ،يعر  ذلك فال تقوم الحجة منه إال بما شهد لف  السماع أو التحديث

 ما تقدم من إجماع جماهير النقلة على قبول اإلسناد المعنعن اعدل، وحجة هذا المذهب أيًض البها العدل عن 
يداعه  وأنهم ال  ،كتبهم التي اشترطوا فيها إيراد الصحي  مع ما تقرر من مذهبهم أن المرسل ال تقوم به حجةوا 
 عتقدوه أنه مسند.ون فيها إال ما ا يودع

جمعوا على قبول المعنعن، ال خال  بينهم في إلمام الحاف : وجدت أئمة الحديث أبن عبد البر اقال أبو عمر 
ذا ينقل كه ،وبراءتهم من التدليس ،لقاء بعضهم لبعض مجالسة ومشاهدة، و عدالتهم :ثالثة اذلك إذا جمع شروطً 

واالعتماد في الحكم باالتصال على مذهب  :ح اإلمام الناقدبن الصال وبن عبد البر، قال أبو عمر ااإلجماع 
من حيث االحتياط أن يشترط تحقق السماع في بقي كان ينقد و قلت:  ،الجمهور إنما هو على اإلدراك واللقاء
وينبقي أن يحمل قول  م،ولم يسمع منه، وكذلك من بعده اي  بالقي صح الجملة ال مطلق اللقاء، فكم من تابعٍ 

نما وجدت  ،عتمدي اوابن المديني على أنهما يريدان باللقاء السماع، وهذا الحر  لن نجد عليه تنصيًص  البخاري  وا 
 ،لم يذكر سماع، وأال يحصل االكتفاء إال بالسماعن ظواهر محتملة أن يحصل االكتفاء عندهم باللقاء المحقق وا  

قول مسلم ، وفي اواحدً  والسماع معنىً باللقاء وأنه األليق بتحريهما واألقرب إلى صوب الصواب، فيكون مرادهما 
ولم نجد في شيء  :االكتفاء بمجرد اللقاء، حيث قال في تضاعيف كالمه ما يقتضي القول الذي تولى رده احاكيً 

فظاهر هذا الكالم أن  يعني إلى آخر الفصل، ،الفصل ...بحديث اأو تشافه ،من الروايات أنهما التقيا قط
ن لم ا  و في أثناء كالمه بالواو فقال:  اوقد أتى به أيًض  ،تقسيم ال بمعنى الواولل (أو)وأن  ،من اآلخر أحدهما بدل
حتى  :فقلت ،ثم أدخلت فيه الشرط بعد :لاق، بالواو اوكرره أيًض  ،وال تشافها بكالم اخبر قط أنهما اجتمعيأت في 

البيع بن وقال الحاف  أبو عبد هللا  لفاظه،وهذا أبين أ ،اوسمع منه شيئً  ،انعلم أنهما قد كان التقيا مرة فصاعدً 
في النوع الحادي عشر منه المعنعن بقير تدليس متصل بإجماع أهل  ،معرفة علوم الحديث :الحاكم في كتابه

 النقل على تورع رواته عن التدليس.
تصل إذا عر  من الم الك ما قالوا فيه عن وعن فهو أيًض ابسي: وكذوقال اإلمام الفقيه المحدث أبو الحسن الق

إذ  ؛من إجمال ال يخلو اوقولهما معً  :قلت ،ولم يكن ممن عر  بالتدليس ابينً  اأن ناقله أدرك المنقول عنه إدراكً 
ه معاصرة، فال بد من عن ممن لم تص  لال يقبل معن ، إذال بد أن يكون مراد الحاكم ثبوت المعاصرة أو السماع

بع منه في اوقد سبق له في كتابه هذا من النوع الر  ،اته عن التدليسعلى تورع رو  :عنه بقوله ، وكأنه اكتفىقيد
والمسند من الحديث أن يرويه المحدث عن شيخ يظهر  :معرفة المسانيد من األحاديث تقييد ذلك بما نصه

ولسن أو بسن كأنها أظهر، وكذلك سماع  ،ليس :علوم الحديث في كتابه معرفةو سماعه منه بسن محتملة، 
، إال أن هذا -صلى هللا عليه وسلم-مشهور إلى رسول هللا  يبخه إلى أن يصل اإلسناد إلى صحاشيشيخه من 
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بسن  :بن سعدون ا ، وعندته، فروي ما ذكرناه بسن محتملةكتاب الحاكم فيه اضطراب بين روا الموضع من
هذا أنه يكتفي في ظهور السماع بكون السن تحتمل اللقاء، ومعنى  ه يكتفىوالمعنى واحد، أي أن ،يحتمله

 بالمعاصرة. 
لى هذا المعنى ذهب مسلم  قول الشائع المتفق عليه بين أهل العلم الحيث قال: وذلك أن  -رحمه هللا تعالى-وا 

ه والسماع منه لكنهما و وجائ  ممكن له لقا اأن كل رجل ثقة روى عن مثله حديثً  اوحديثً  اباألخبار والروايات قديمً 
فالرواية ثابتة والحجة بها  ،في خبر قط أنهما اجتمعا وال تشافها بكالم لم يأت  ن وا   ،في عصر واحد اكان اجميعً 
فأما واألمر مبهم  ا، أو لم يسمع منه شيئً من روى عنه أن هذا الراوي لم يلقك داللة بينة ، إال أن تكون هناال مة

 انتهى كالمه. ،بينا حتى تكون الداللة التي افالرواية على السماع أبدً  ،على اإلمكان الذي فسرنا
لى هذا المعنى أيًض  وضعه في بيان المتصل والمرسل  ،المقرئ الداني في ج ء له ذهب الحاف  أبو عمرو اوا 

المسند من اآلثار التي ال إشكال في اتصاله هو ما يرويه المحدث عن شيخ يظهر سماعه منه  :والمنقطع، فقال
صلى هللا عليه -اإلسناد إلى الصحابي إلى رسول هللا وكذلك شيخه عن شيخه إلى أن يصل  بسن يحتملها،

سماعه يظهر  :بقوله همراد، وقد يحتمل أن يكون فهذا موافق ظاهره لهذه الرواية ،هذا نفس كالم الحاكم ،-وسلم
 نقوالً  وهللا أعلم، إلى آخر كالمه حيث نقل ،وتكون سنه تصدق ذلك ،بسن تحتمله أي أنه يعلم السماع بقوله

وال يعني كون  ،تحرير القول في هذه المسألة اغدً  -إن شاء هللا-ويأتي  ،أهل العلم في هذا الشأن كثيرة عن
وال ثبوت السماع ال يعني أنه  ،نه ال يقول باشتراط اللقاء، وأيشترط هذا الشرط -ىتعال رحمه هللا-اإلمام مسلم 

على  افائه بالمعاصرة أن يكون كتابه مبنيً على هذا الشرط، ال يل م من اكت أن كتابه مبني طبق هذا في كتابه،
اكتفي فيه بالمعاصرة ال بد  اهذا، لماذا؟ ألنه يجمع الحديث الواحد في مكان واحد بجميع طرقه، فإذا ساق طريقً 

يعني كون اإلمام مسلم  ،أن يوجد من هذه الطرق طرق يروي بعضهم عن بعض ممن ثبت لقاء بعضهم لبعض
يعني أنه طبقه في كتابه، ال يل م منه هذا، وكون اإلمام البخاري يشترط ويتشدد في  يكتفي بهذا في التصحي  ال

فينظرون في  ،ومذهب مسلم جرى عليه المتأخرون  ،هذا الباب ويحتاط للسنة ال يعني أنه يرد تصحي  اآلخرين
ن  ،عا  بالسمألنه مدلس حتى يثبت التصري ؛فإن وصف بالتدليس ردوها ،عنه ، وترجمة من روى ترجمة الراوي  وا 

أو  ،سنة مائة وعشرين وهذا توفي مثاًل  ،كان لم يوصف بالتدليس اكتفوا بأن السن يحتمل، هذا مولود سنة مائة
ذ هذا يكتفون بمثله عند التطبيق، ،مائة وثالثين  يسمع عنهبهذا ولم يره ولم  ا دلت القرائن على أن هذا لم يلتقوا 
 وهللا أعلم.  ،ردوه لهذا

 .نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ،سلم وبارك على عبده ورسولهوصلى هللا و 



